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RAL, s.r,o., Senné 45, gg1 01 Senné, lco: so 023 981

Zefektívnenie zberu BRo a DSo v olĺľese Malacky

Kúpna zmluva

uzavretá podl'a $ 409 a nasl, zákona č' 513/199'1 Zb, Obchodný zákonnĺk v znení
neskorších predpisov (d'alej v texte ako ,,zmluva", v prĺslušnom gramatickom tvare)

Zmluvné strany
Kupujúci:
Názov:

adresa:
Šlatutárny zástupca:
tco:
DlČ:
Bankové spojenie;
Čĺslo účtu / IBAN:

Tel,/fax:

emailová adresa:

d'alej v texte ako ,,Kupujúci", v prĺslušnom gramatickom tvare

Predávajúci:

Obchodné meno:

Sĺd loimĺesto pod nikania
Krajina:

Statutárny zástupca:
Konanie:
lco:
DlČ:
lČ opH:
Bankové spojenie:
Císlo účtu / lBAN:
Registrácia:
Tel,/fax:

emailová adresa:

TEKOS,spol. s r.o.

Partizánska 1089ĺ2,90101 Malacky
lng, JurajSchwaz
34111832
2020357878
Prima Banka Slovensko
sK56 5600 0000 0032 0903 0001

RAL, s.r.o.
Senné 45, 991 0'ĺ Sennó
SR
Milan Lalĺk
konatel'

36 023 981

2020073088
sK2020073088
Čsog a.s, Vel'ký Krtíš
sK48 7500 0000 0040 0201 9459
OROS Banská Bystrica oddiel: Sro, vloŽka č, 4794/s
+421474877123

ralsro, ralsro@gmail,com

d'alej v texte ako ,,Predávajúci", v príslušnom gramatickom tvare

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku procesu verejného obstarávania nadlimitnej zákazky

vyhlásenej KupujÚcim v súlade s ustanoveniami zákona č, 343/2015 Z.z, o verejnom obstarávanĺ a o zmene a

doplnení niektoých zákonov v platnom znení.

Cl. I Predmetu zmluvy

1,Predmetom zmluvy je kúpa a dodanie predmetu kúpy podl'a Prílohy č' '1 tejto kúpnej zmluvy - opis

predmetu zäkazky, Tovar sa PredávajÚci zaväzuje dodať vo vyhotovení, s výbavou a sprievodnou

dokumentáciou minimálne v zmysle špecifikácie uvedenej v tejto prĺlohe.

2, Predávajrlci sa zaväzuje dodat' Tovar špecifikovaný v bode 1. článku l (d'alej v texte ako ,,Tovar", V

prĺslušnom gramatickom tvare ) a KupujÚci sa zaväzuje Tovar prevziat' a zaplatiť za Tovar dohodnutÚ

kúpnu cenu, všetko za podmienok dohodnutých v tejto zmluve,
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Uchádzač: RAL, s.r.o,, Senné 45, gg1 01 Senné, lčo: sa 0n 981

Sút'ažná ponuka : Zefektívnenie zberu BRo a DSo v okrese Malacky

cl. ll Kúpna cena

1. Kúpna cena za dodanie Tovaru je stanovená podl'a $ 3 zákona NR sR č. 18/1996 Z, z, o cenách, v znenĺ

neskoršĺch predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č' 'ĺ8/1996Z.z,o

cenách ako maximálna kÚpna cena je:

Cena bez DPH ,....,,,.,.' 5 500,00 EUR

DPH 20% 1 1OO,OO EUR

Cena s DPH .,,,,,"' 6 600,00 EUR

Podrobnejšia špecifikácia ceny je určená v Prĺlohe č, 2 tejto zmluvy - ocenený štrukturovaný rozpočet'

2' KÚpnou cenou sa rozumie maximálna kÚpna cena vrátane všetkých poplatkov súvisiacich s dodanĺm Tovaru,

a to najmä colných a daňových poplatkov, komplexného zabezpečenia sluŽieb spojených s dodávkou Tovaru

(náklady na dopravu, poistenie resp, iné náklady)a vrátane vykonania predpredajného servisu a zaškolenia,

3, Zmenit'výšku dohodnutej kÚpnej ceny podl'a tejto zmluvy je moŽnó len v prípade zmeny výšky dane z pridanej

hodnoty prĺpadne v dÔsledku zmeny právnych predpisov upravujÚcich výšku cla, dane prĺpadne iných

zákonných poplatkov,

čl. lll platouné podmienky

1, Platba za Tovar sa realizuje bezhotovostne prevodným prĺkazom na Účet Predávajúceho, na základe faktÚry

vystavenej Predávajúcim a doručenej Kupujúcemu, po prevzatíTovaru Kupujúcim'

2, Platobné podmienky boli dohodnuté tak, Že Kupujúci sa zaväzuje kúpnu cenu za Tovar podl'a tejto zmluvy

uvedenú v bode 1, článku ll zmluvy zaplatit'na základe faktúry vystavenej dodávatel'om po protokolárnom

odovzdanĺ a prevzatí Tovaru'

3, Podmienkou vystavenia faktúry musi byt'zmluvnými stranami podpĺsaný Preberacĺ protokol o prevzatĺ Tovaru

vystavený v súlade s bodom 3, článku lV, tejto zmluvy.

4, Miestom pre doručovanie faktÚry s prilohou v písomnej forme je adresa Kupujúceho uvedená v záhlavĺ tejto

zmluvy, pokial' sa zmluvné strany nedohodnú inak. Predávajúci je povinný doručit' KupujÚcemu faktÚru v

minimálne štyroch vyhotoveniach, Predávajrllcim predloŽená faktúra k úhrade musĺ obsahovat' zákonom

stanovené náleŽitosti, Zmluvné strany sa dohodli, Že faktúra musĺ obsahovať najmä:

a) názov Tovaru,

b) deň dodania,

c) predmet Úhrady,

d) lČo predávajÚceho, obchodné meno predávajúceho, DlC predávajúceho, lcDPH

predávajúceho,

e) iden11káciu zmluvy (prĺpadne dodatku k zmluve), lTMs kÓd projektu, v rámci ktorého sa dodanie

tovarov realizuje

f) čiastku k úhrade,

g) DPH,

h) splatnosť faktúry

5. Splatnosť faktúr je 60 dni odo dňa ich riadneho doručenia, Zmluvné strany prehlasujú, Že uvedená lehota

vzhl'adom na poskytnutie finančných zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ nie je v hrubom nepomere k

právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vztahu pre veritel'a podl'a $ 369d Obchodného

zákonnĺka SR,

6, Ak faktúra doručená Predávajucim nespĺňa zákonné podmienky v zmysle osobitného predpisu resp,

podmienky dohodnuté touto zmluvou, je Kupujúci oprávnený faktúru vrátit'Predávajúcemu na prepracovanie,

V takomto prípade nie je Kupujúci v omeškaní so zaplatenĺm kÚpnej ceny Predávajúcemu,
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Cl. lV Oodacie PodmlenkY
1, Predávajr1ci je povinný Tovar dodať najneskÔr do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

Presný deň a hodinu dodania Tovaru sa stanoví po dohode zmluvných strán,

2. Dohodou o presnom dni a hodine dodania Tovaru sa rozumie, Že PredávajÚci písomne alebo prostrednĺctvom

emailu oznámi KupujÚcemu deň a hodinu dodania Tovaru najmenej sedem dnĺ pred samotným dodanĺm

Tovaru, Pre prípad, ak absentuje objektĺvna skutočnost'vylučujÚca prevzatie tovaru Kupujúcim, je Kupujúci

povinný pĺsomne alebo prostrednĺctvom emailu deň a hodinu dodania Tovaru potvrdit', Potvrdenie dňa a

hodiny dodania Tovaru zo strany Kupujúceho je nevyhnutnou podmienkou pre odovzdanie Tovaru'

3, Predávajúci je povinný dodat'Tovar, ktoý je špecifikovaný v tejto zmluve nový a bez vád, v bezchybnom a plne

funkčnom stave, V poŽadovanej a deklarovanej kvalite a pri odovzdávanĺ Tovaru resp' pred podpisom

Preberacieho protokolu je PredávajÚci povinný predviesť jeho funkčnost',

4, O dodanĺ Tovaru Predávajúcim a jeho prevzatí Kupujticim spĺšu Zmluvné strany pĺsomný Preberacĺ protokol,

Preberacĺ protokol na znak sÚhlasu s obsahom osoby oprávnené konať V mene Predávajúceho a KupujÚceho

podpĺšu.

5, Podpisom Preberacieho protokolu osobami opráVnenými konat' V mene Kupujúceho a súčasne osobou

oprávnenou konat'v mene Predávajúceho sa povaŽuje Tovar za dodaný, Kupujúci nie je povinný preberacĺ

protokol podpĺsat', a to najmä ak Tovar vykazuje Ąavné vady prĺpadne vykazuje viditel'né znaky poškodenia

prĺpadne ak predávajŮci odmietne predviest'funkčnost'Tovaru pred prevzatĺm Kupujúcim.

cl. v zárulĺa

1. Predávajúci vyhlasuje, Že preberá záuäzok, Že dodaný Tovar bude spôsobilý na pouŽitie na obvyklý Účel a

Že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti minimálne po dobu záruky, ktorá je 24 mesiacov'

2. Záruka zaćina plynÚt'dňom dodania Tovaru,

3' Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje pouŽitel'nost'Tovaru zavinená predávajúcim, je predávajúci povinný

uhradit'kupujúcemu škodu v zmysle $ 373 a nasledujúcich Obchodného zákonnĺka.

4. V prĺpade zistených vád alebo nedorobkov Tovaru resp. jeho častĺ (vrátane nedodrŽania predpĺsaných

parametrov, resp. vlastnostĺ Tovaru alebo niektorej jeho častĺ) je Kupujúci oprávnený uplatniť voči

predávajÚcemu nárok zo zäruky za akost' diela v rámci záručnej doby v rozsahu primeranom povahe a

závažnosti vady/vád alebo nedorobku'

5, KupujÚci je povinný uplatnit' si svoj nárok zo záruky najneskÔr do troch dnĺ, odkedy o jestvujÚcej vade/vadách

dozvedel' Uplatnenie nároku je Kupujúci povĺnný uplatniť pĺsomne výzvou na odstránenie vady/vád Tovaru

so stručným popisom jestvujÚcej vady/vád Tovaru prĺpadne jeho časti,

6, Predávajúcije povinný vykonať obhliadku Tovaru alebo jeho časti a pristúpit' k odstráneniu vady/vád Tovaru

prípadne jeho časti v mieste, kde sa Tovar resp. jeho čast', ktorá má vadu/vady nachádza. Kupujťtci je

povinný poskytnút' PredávajÚcemu potrebnú súčinnost' a to tak, aby bolo moŽné v čo najkratšom čase

vadu/vady odstránit', PredávajÚci nemá nárok na náhradu nákladov srjlvisiacich s dopravou do miesta, kde sa

tovar resp. jeho čast'nachádza ani Žiadny iný peňaŽný nárok súvisiaci s odstránenĺm vady/vád Tovaru

resp. jeho časti, odstránenie vady/vád je povinný predávajúci vŽdy uskutočnit'na vlastný účet,

7,Pre prĺpad, ak PredávajÚci zistĺ, Že nie je moŽné odstránit'vadu/vady na Tovare resp. jeho casti priamo v

mieste kde sa nachádza, je povinný na svoj Účet zabezpečit' prevoz Tovaru resp, jeho časti do

autorizovaného servisu.

8, Ak Predávajúci po výzve Kupujúceho neodstráni vadu/vady v lehote najneskôr do 15 dnĺ od doručenia

písomnej výzvy azmluvné strany sa nedohodnú inak, je Kupujúci oprávnený zabezpečit'odstránenie vady/vád

Tovaru prĺpadne jeho časti na svoj účet v autorizovanom servise resp' u iného predajcu, Takéto svoje

rozhodnutie oznámi pĺsomne PredávajÚcemu,

9, Všetky náklady súvisiace s odstránením vady/vád Tovaru alebo jeho časti spôsobom podl'a bodu 11 článku 5

tejto Zmluvy je povinný Predávajúci nahradit' Kupujúcemu najneskôr do tridsiatich dnĺ od doručenia



Uchádzač:
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vyúčtovania nákladov PredávajÚcemu, KupujÚci je povinný pĺsomne oznámit'predávajúcemu výšku nákladov

vynaloŽených na odstránenie vady/vád Tovaru äl.uo pno časti bez zbytočného odkladu po ich zaplatenĺ'

Nákladmi pre Účely odstránenia vady diela sa rozumejú najmä všetky výdavky Kupujúceho súvisiace s

dopravou, všetky výdavky sÚvisiace s prĺpadným posÚdenĺm vady/vád, výdavky na materiál a výdavky na

prácu,

10. Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady spôsobené neodbornou prevádzkou, neodbornou obsluhou alebo

neodbornou údrŽbou,
,l1' V prĺpade reklamácie Tovaru resp. jeho častĺ bude Kupujúci postupovať pri uplatnenĺ svojich nárokov pokial'

nie sú upravené v tejto zmluve v zmysle prĺslušných ustanovení obchodného zákonnĺka SR resp' iných

všeobecne zäväzný ch právnych pred pisov,

cl. vl servisné podmienky

1, Predpredajný servis je povinný Predávajúci zabezpečit'na vlastné náklady'

2, Predávajúci je povinný na pĺsomný pokyn kupujúceho vykonávať odplatne pozáručný autorizovaný servis,

ŮdrŽbu a opravy, Postup zmluvných strán pri ojstraňovanĺ vady/vád Tovaru resp, jeho časti upravuje čl' V

tejto zmluvY.

3. PredávajÚci sa zaväzuje zabezpečiť dodávku originálnych náhradných dielov, dielcov a prĺslušenstva a

ostatných dodávaných komponentov základnej a áoplnkovej výbavy pre tovary a to na základe pĺsomnej

objednávky kupujÚóeho, Pokiaľ sa jedná o záručné opravy je povinný postupovat' v súlade so záručnými

podmienkami dohodnutými podl'a tejto zmluvy,

cl. vll zmluvné pokuty a úroky z omeškania

1. Zmluvné strany sa dohodli, Že v prípade, ak Predávajúci nedodá Tovar riadne a včas Kupujúcemu, je

Predávajúci povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške O,5o/o zkúpnej ceny Tovaru zakaŽdý aj

začatý deň omeškania s jeho dodanĺm, maximálne do výšky 20'000.' € (slovom dvadsat'tisĺc eur)' Nárok

Kupujúceho na náhradu škody zaplatenĺm zmluvnej pokuty nie je dotknutý,

2, Zmluvné strany sa dohodli, Že pre pripad, ak Predávajúci odmietne strpiet'výkon kontroly podl'a článku X, bod

2 tejto zmluvy, je povinný KupujÚcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1o,000.- € (slovom desat'tisĺc eur)'

Nárok Kupujúceho na náhradu škody zaplatenĺm zmluvnej pokuty nie je dotknutý'

3, V prĺpade nedodrŽania lehoty splatnosti faktúry je Predávajúci oprávnený uplatniť si Úrok z omeškania vo

výške 0,05% z nesplatenej čiastky istiny za kaŽdý deň omeškania so zaplatenĺm'

čl. vlll Vlastnĺcke právo

Kupujúci nadobudne vlastnĺcke právo k Tovaru dňom jeho riadneho úplného dodania Predávajúcim, v súlade s

podmienkami stanovenými v tejto zmluve, okamihom nadobudnutia vlastnĺckeho práva k Tovaru prechádzajú na

Kupujúceho všetky riziká vyplývajÚce z jeho uŽĺvania, vrátane jeho poškodenia, prĺpadne zničenia'

cl. x zanił zmluvy

1. Zmluvné strany mÔŽu predčasne ukončiť zmluvný vzt'ah na základe ich vzájomnej pĺsomnej dohody'

2. Od zmluvy moŽno odstťlpit'v prĺpadoch' ktoré stanovuje zmluva a $ 344 a nasl' obchodného zákonnĺka'

3. Kupujúcije oprávnený od zmluvy bez predchádzajúcej pĺsomne výzvy odstúpiť' ak Predávajúci

a) bude v omeškanĺ s dodanĺm Tovaru podl'a tejto zmluvy viac ako tri 3 dni'

b) porušĺ povinnosť podl'a článku X, bod 2 pĺsm' a) aŽ'í) Ęto zmluvy'

c) ak sÚd rozhodol o zač,atikonkuzného konania týkajúceho sa Predávajúceho ako dlŽnika,

d) vstúpi do likvidácie,

e) je ako povinný Účastnĺkom exekučného konania'

RAL, s.r.o., Senné 45, gg1 01 Senné, lčo: sa 0B 981

Zefektívnenie zberu BRo a DSo v okľese Malacky
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cl. X osouitné ustanovenia

1, Zmluva nadobÚda platnost' dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán a

ťlčinnosť nadobÚda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej adrese obstarávatel'a a po

splnení odkladacej podmienky spočívajÚcej v nadobudnutĺ účinnosti zmluvy o pridelení nenávratného

finančného prĺspevku na realizáciu diela uzatvorenÚ medzi objednávatelbm a prĺslušným riadiacim

orgánom a zároueň po schválenĺ tejto Zmluvy prĺslušným riadiacim orgánom v rámci administratívnej

kontroly doku mentácie verejného obstarávania.

2. PredávajÚci je povinný do siedmych dnĺ od výzvy KupujÚceho na podpis zmluvy zloŽit' na Účet Kupujúceho

finančnú čiastku vo výške 10% z hodnoty ponúkanej ceny na predmet zákazky určenej v článku l. bod '1

(slovom: šest'stošestUesiat EUR), ktorá bude slÚŽiť ako inštitút finančného zaistenia riadneho dodania

predmetu zákazky. - v poŽadovanej kvalite, včasnosti a dodrŽania ostatných zmluvných podmienok,

3, V prípade ak predávajúci v priebehu plnenia zmluvy závaŻným spÔsobom poruší zmluvné povinnosti

vyplývajúce mu zo Zmluvy, finančné zaistenie v plnej sume prepadá v prospech Kupujúceho,

4' V prĺpade, ak finančné zaistenie nebude vo vyššie uvedenej lehote pripísané na Účet KupujÚceho, je tento

oprávnený od podpisu zmluvy odsttlpiť,

5, Kupujúci je do siedmich pracovných dnĺ po skončenĺ platnosti zmluvy povinný vrátit' zhotovitel'ovi na jeho účet

finančné zaistenie ponĺŽenó o sumu prĺpadných zmluvných pokút v zmysle čl' Vll

6. Predávajúci je povinný strpiet' výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným Tovarom podl'a tejto

zmluvy, prácami a sluŽbami a všetkými činnost'ami podl'a tejto zmluvy a to kedykol'vek počas platnosti a

účinnosti Zmluvy o poskytnutĺ nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnút'im

všetku potrebnri sÚčinnost', oprávnené osoby sú na výkon kontroly/auditu sÚ najmä:

a) Poskytovatel'a ním poverené osoby,

b) Útvar vnrjtorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovatel'ského orgánu a nimi poverené

osoby,

c) Najvyššĺ kontrolný Úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

d) 0rgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,

e) Splnomocnenízástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audĺtorov,

í) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v pĺsm. a) aŽf) v súlade s prĺslušnými právnymi predpismi SR

a právnymiaktmĺ EÚ.

7, Pokial' nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, Žiadosti, výzvy a iné úkony v

súvislosti s touto zmluvou a jej plnenĺm (d'alej len ,,Písomnosti") musia byt' urobené v pĺsomnej forme a

doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlavĺ tejto zmluvy' Pĺsomnosť sa povaŽuje za

doručenú pokial'v tejto zmluve nie je uvedené inak za nasledovných podmienok:

a) v prĺpade osobného doručovania odovzdaním Pĺsomnosti osobe oprávnenej prijĺmat' písomnosti za túto

zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii doručovanej Pĺsomnosti, alebo

odmietnutĺm prevzatia Pĺsomnosti takou osobou;

b) v prĺpade doručovania prostrednĺctvom Slovenskej pošty, a.s' alebo iného doručovatel'a doručenĺm na adresu

zmluvnej strany a v prĺpade doporučenej zásielky odovzdanĺm Pĺsomnosti osobe oprávnenej prijĺmat'

pĺsomnosti za túto zmluvnÚ stranu a podpisom takej osoby na doručenke.

B' Dodávatel' je povinný oznámiť kupujúcemu najneskÔr v čase uzavretia Kúpnej zmluvy, údaje o všetkých

známych subdodávatel'och, údaje o osobe oprávnenej konat'za subdodávatel'a v rozsahu meno a priezvisko,

adresa pobytu, dátum narodenia. Dodávatel' je zároveň povinný najneskÔr do 14 dnĺ oznámit' akÚkol'vek

zmenu údajov o subdodávatelbvi ako aj Údaje o osobe oprávnenej konat' za subdodávatel'a v rozsahu

meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia'



Iłchádzač: RAL, s,r.o., Senné 45, gg1 01 Senné, lco: sa 0B 981

Sút'až.ná ponuka: Zefektívnenie zberu BRo a DSo v okrese Malacky

cl. Xl záverečné ustanovenia

1, Akókol'vek zmeny tejto zmluvy je moŽné uskutočniť iba pĺsomne formou dodatkov V zmysle $18 zákona

343t2015 z.z' o verejnom obstarávanĺ k zmluve podpĺsaných osobami oprávnenými konat'za zmluvné strany'

2' Právne vzt'ahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonnĺk SR v znenĺ neskorších predpisov, resp. prĺslušnými všeobecne zäväznými právnymi

predpismi Slovenskej republiky,

3' Akékol'vek nezhody, spory alebo nároky vznikajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budtj riešené

prednostne dohodou zmluvných strán' Ak k takejto dohode nedÔjde, rozhodne prĺslušný súd SR,

4, Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktoých kaŽdý má platnost' originálu, s dvoma

vyhotoveniami pre Predávajúceho a dvoma vyhotoveniami pre Kupujtllceho.

5, Zmluvné strany prehlasujÚ, Že obsahu tejto zmluvy porozumeli, text je pre nich dostatočne určitý a

zrozumitel'ný, zmluvu UzatvárajÚ slobodne, váŽne, nie za nápadne nevýhodných podmienok a bez nátlaku a

na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú,

V Sennom, dňa 16'7.2018 V ana á,.í..".?,ę,33

Predávajúci Kupujúci

W(oą ?
fto..
'r,íł:ř^ĺ,inr-r,
""' '< 2n l.'o"o0

I
Mllan Lalĺk, konatel'RAL s.r.o.

Prĺloha č. 1 - Opis predmetu zákazky

Prĺloha č' 2 - Ocenený štrukturovaný rozpočet

Prĺloha č,, 3 - Zoznam subdodávatel'ov

Prĺloha č, 4 - Doklad o zloŽenĺ finančných prostriedkov



Uchádzač:
S(lt'aŽná ponuka

RAL, s.r.o., Senné 45, gg1 01 Senné, lco: sa 0n 981

ZefejktívnenÍe zheru BRo a DSo v okrese Malacky

Príloha č. 1 . Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky 'opis predmetu zákazky

clsŤ 7 - Kontajner na stavebný odpad otvorený

Nový

Špeciálne závesnó kontajnery na vel'koobjemový odpad na reťazové zavesenia na automobily s

výloŽno-výklopným ramenom

Rozmery kontajnera (d x š x v):4100 x 1800 x 1580 mm

Kontajner je celozváraný

Konštrukcia ocel'ová s ochranou proti korózii ochranným náterom

Prevedenie podl'a DIN 30720

ObloŽenie bočných stien z plechu hrúbky steny 3 mm

obloŽenie dna z plechu hrúbky steny 4 mm

Objem 7,5 m3

Nosnosť B t

2x základný anti korÓzny syntetický náter

2x vrchný syntetický náter (odtieň podl'a poŽiadavky RAL alebo STN)

Kontajnery kompatibilné s poŽadovaným vozidlom - ramenový nakladač kontajnerov
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Uchádzač:
SĹlt'aŽná ponuka :

RAL, s,r.o,, Senné 45,991 01 Senné, lčo: go 023 981
Zefektívnenle zberu BRo a DSo v okrese Malacky

Príloha č. 2 - Ocenený štrukturovaný rozpočet

Pol
.c.

Zarladenie Počet
ks

Cena bez
DPH/ks

Cena bez DPH/
celkom

Cena s DPH/
celkom

1 Kontajner na stavebný odpad
plyorený

5 1 100,00 EUR 5 500,00 EUR 6 600,00 EUR

CENA CELKOM 6 600,00 EUR

,ť.&'
oi ''
- łjlM



Uchádzač:
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RAL, s,r,o., Senné 45, gg1 01 Senné, lčo: ga 0n 981

ZefehtÍvnenle zberu BRo a DSo v okrese Malacky

Pľíloha č, 3 - Zoznam subdodávatel'ov

V Sennom, dňa' 16,7'2018

*''ffi'ĺ*ĺľ,

Milan Lalík,

konatel'RAL, s,r,o.

I

P.č. Názov firmv a sídlo
subdodávaíela, IČo

Udaje o osobe
oprávnenej konat'za

subdodávate!h

Predmet dodávok
tovarov, prác alebo

služleb

Podiel na
celkovom objeme

dodávkv (%)

1 UNIKOV Nitra spol.s r.0.,

Lehotská 4, 949 01 Nitra,

lÖo:ło 920765

lng' Ribert Gajdoš
Poničanova 1662114

Nitra 949 01

Kontajnery na
stavebný odpad

100%



Uchádzač:
SÚt'ažná ponuka

RAL, s.r,o., Senné 45, gg1 01 Senné, lčo: s0 023 981

Zefektívnenie zberu BRo a DSo v okrese Malacky

Príloha č. 4 _ Doklad o zložení finančných prostriedkov



Pľimaganka€
Prima banka Slovensko, a.s.

Hodžova 11, 010 II Żilina, lČo: :rszsgst, lč opH: sK2o2O37254I
obchodný regĺster okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 148/L

www. primabanka.sk

Dátum:
Ôs:
Kód pokladne
Císlo dokladu:

t7.7.2018
9:28
VK4
00003

VkladvhotovostivEUR

Mena/Číslo účtu/Banka: EUR/32o9030oo1/5600
IBAN: SK56 5600 0000 0032 O9O3 OO01

Názov účtu: TEKos, SPOL. S'R.o'
Typ účtu: Firemný účet

Vkladaná suma:
Poplatok:

Suma pripísaná na účet:
Pnjata suma:

660,00 EUR
Vklad inou osobou : 1,00
Celkom : 1,00 EUR

660,00 EUR
661,00 EUR

rs nomrna hodnôt v EUR

Variabilný symbol : 36023981
Poznámka: Ral s.r.o'

Konštantný symbol: --- špecificlcý symbol: ---

Klient:
Meno a priezvisko: JÁľv nncnČ lruc.
Rodné číslo/Dátum narodenia: 56092217448
Štátna príslušnosť: SK
Druh preukazu totožnosti: občiansky preukaz SR Čísb preukazu totožnosti: EH27327O

Ęhlasujem, že som bol oboznámený so Všeobecnými obchodnými podmienkami banky a so
Sadzobníkom poplatkov
a s ich obsahom súhlasím

íĺ?ĺĺ,ł l
banky

Pečiatka banĘ

ľl'iI l l:l i,rri-.'l !'Ic''.'^ľ'sl:ł, a.ĺ'
r\]ilĺ:)i]!i. \'/.'l:]ý i].|' :'

1j i:'i ij'lĺ]

Zam

Nominálna hodnota Pľíjem (v ks) výdaj (v ks)
100,0o 1 0
s0.00 L2 0
20.00 20
0,50 2 0

Suma bankoviek 700,00 40,00
Suma minci 1,00 0,00

Celková suma 70r,oo 40,00

17BBl04l0617

Rcíopis ulien/
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